
 

 

 
  

 
Klauzula informacyjna RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) 
informujemy, że:  
 
I.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Robert Liwiński właściciel 
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EKOBUD (PW EKOBUD), NIP: 7752088005, 
REGON: 473277040, telefon 501-489-003. 
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez PW 
EKOBUD można uzyskać informację, kontaktując się  w następującej formie:  
-telefonicznie, pod numerem : 24/254-87-25, a także : e-mail biuro@ekobud.kutno.pl 
-listownie i osobiście adres siedziby PW EKOBUD : ul. Sklęczkowska 18,   99-300  Kutno 
 
II.  Cele i podstawy prawne przetwarzania. 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia współpracy tj. przedstawienie 
oferty ,zawarcie i wykonanie umowy kupna/sprzedaży lub zlecenia, oraz jej rozliczenia. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 
III.  Okres przechowywania danych. 
Państwa dane będziemy przechowywać do momentu osiągnięcia celu dla którego, były 
gromadzone  tj. okres przez jaki są świadczone usługi na rzecz Państwa oraz do czasu 
przedawnienia lub wygaśnięcia potencjalnych roszczeń. Po tym czasie dane będą 
przechowywane jedynie na podstawie przepisów prawa, które mogą narzucać przetwarzanie 
lub archiwizację danych przez określony czas . 
Państwa podstawowe dane kontaktowe będą przechowywane dla potrzeb marketingu naszych 
usług, do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem i przetwarzania. 
 
IV. Państwa prawa. Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do : 
    -dostępu do swoich danych oraz do otrzymania ich kopii, 
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    -sprostowania, uzupełniania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, 
     -wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) lub innego właściwego organu, 
 
chyba że, będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, 
które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw lub Państwa dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
V. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:  
a) instytucjom określonym przez przepisy prawa obligujące Administratora do przetwarzania, 
przekazania i archiwizacji danych np. Urząd Skarbowy, ZUS, itp.  
b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora niezbędne do wykonania 
umowy/zamówienia tj. księgowe, prawne, windykacyjne, audytowe, pocztowe. 
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych odbiorcom w państwach 
trzecich oraz organizacjom międzynarodowym. 
 
VI. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych  
Podanie przez Państwa danych (nazwa firmy, imię nazwisko własciciela , adres prowadzonej 
działalności, adres e-mail, numer telefonu, NIP/REGON ) do Administratora  w celu podjęcia 
na Państwa żądanie działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy/zamówienia, jest 
dobrowolne. Dane posłużą do realizacji transakcji sprzedaży, kontaktu z Państwem, 
oferowaniem nowych usług, badaniem satysfakcji klientów, określenia jakości naszej obsługi 
oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji czy roszczeń. Jednakże ich niepodanie 
skutkuje niemożnością zawarcia umowy / wykonania zlecenia  . 
 
 
 
 
 
 

 
Z poważaniem  

…............................................................ 
właściciel PW EKOBUD Robert  Liwiński 
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